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Az ittmaradásra szavaztak

Gyermeknapi játszótéravató Babosdöbrétén

A szép kis hajó fedélzetét minden gyerek kipróbálta.
Az idei nyár elsõ forró hét- szombat koradélutáni óráiban
végéjén ünnep várta a babos- a falu gyermekserege gyüledöbrétei gyerekeket, amely a kezett Babosdöbréte központfalu központjában elkészült jában, ahol a szervezõktõl kaközösségi park avatását, és sok- pott útbaigazítás után gyersok játékot, versengést jelen- meknapi túrára indultak a tetett számukra. A napsütéses lepülés határába. A község

melletti kanyargós utak 5 állomást rejtettek magukban.
– A túra útvonala a focipályája mellett haladt, amelyet az
itt élõ gyerekek is ismernek. A
négy csapat lelkesen és ügyesen vette az akadályokat, amelyek részint ügyességi, illetve
tudásbéli próbák voltak. Ily
módon középpontba kerültek
az ismert mesék hõsei és címei, melyek egy-egy kérdést
rejtettek magukban TOTÓ
formájában, amelyet a Fecsegõ
poszáták nevet viselõ csapat
teljesített a legsikeresebben. A
versenyben résztvevõ gyerekek csokit, tortát, emléklapot
kaptak jutalmul – említette a
túrát szervezõ Mihályi Mónika.
Kissé megfáradva, az akadályok sikeres túljutását követõen, kézmûveskedés és ugrálóvár, trambulin várta a gyerkõcöket. Az árnyas fák tövében

a Fábiánné Németh Mária falugondnok által kigondolt és
irányított
munkafolyamatok
indultak útjukra. Ily módon az
ügyes kezek készítettek hûtõmágnest, nyakláncot és kulcstartót körmöcske segítségével,
valamint testfestésre is akadt
jelentkezõ. A szomszédos Hottóról két lovát hozta el lovardájából Kóródi János, hogy a babosdöbrétei gyerekek is részesei legyenek a napjainkban oly
népszerû idõtöltés élményének.
A délutáni program egyik
kiemelkedõ eseménye volt az
elkészült játszótér ünnepélyes
átadása, melyet megtiszteltek
jelenlétükkel a környezõ falvak
polgármesterei is, akik kellemes környezetben lehettek részesei a legkisebbek örömének. A község lakosságát Vigh
László, a térség országgyûlési
(Folytatás a 2. oldalon)
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Az ittmaradásra szavaztak

Gyermeknapi játszótéravató Babosdöbrétén
(Folytatás az 1. oldalról)
képviselõje üdvözölte, aki hangsúlyozta, hogy akik a játszótér
építésében résztvettek, azok
az ittmaradásra szavaztak. Az
530 lelket számláló település
polgármestere, Kaczor Tamás
köszöntötte a falubeli kicsiket
és nagyokat, majd ismertette a
beruházás munkafolyamatát.
Kiemelte, hogy Babosdöbréte Önkormányzata 2011-ben,
pályázatot nyújtott be az
UMPV keretében az „Önkéntes
programok a társadalmi felelõsségvállalás érdekében” Darányi Ignác Terv programban,
közösségi park és játszótér építéséhez. A beadott pályázat sikerrel járt, így a község e terv
megvalósításához 1. 998. 175
forint támogatást nyert el.
A helyiek önkéntes munkájának köszönhetõen, 2012. október 13-án, a kor követelményeinek megfelelõ kültéri játékok kerültek ily módon a térre, a bezi Játszótér 2006 Kft.
szállította alapanyagokból. Mint
mondta, a közösségi tér népszerûnek bizonyult az elmúlt
hónapokban, nem csak a helyiek körében, de a környezõ

falvakból is érkeztek már gyerkõcök a modern, színes, fából
készült, biztonságot szolgáló
játékok kipróbálására. Reményét fejezte ki, hogy a dimbesdombos település e létesítmény által még inkább vonzóbb lesz a kisgyerekes családok letelepedése szempontjából.
A polgármester emlékplaketteket adott át köszönõ szavak kíséretében, az itt élõk önkéntes munkáját díjazva. Hangsúlyozta, hogy a tapasztalt öszszefogás reménnyel szolgál a
következõ idõk terveinek megvalósításához is. A köszönet
szólt többek közt az eredményes pályázat elkészítéséért az
RF Consulting Kft. dolgozóinak, a babosdöbrétei családoknak a kétkezi munkájukért, és
a faluban mûködõ Toba-Fa
Kft.-nek, a mûszaki ellenõrzést
felvállaló Konép Mérnök Kft.nek, egyéb támogatóknak.
Szalai Attila plébános megáldotta a közösségi teret, majd
a nemzeti színû szalag átvágását követõen felhõtlen játék
vette kezdetét, az immár ünnepélyesen is átadott játszótéren.
Török Irén

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

honlapját,

Ügyes kezek rajzoltak, vágtak, körmöcskéztek a fák alatt.

Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai
és külföldi úti célra
19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.
Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,
hosszabb távon is kényelmesek.
ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a
• nauratyill@gmail.com e-mail címen
• +36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
• 92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.
Tisztelettel:
Nauratyill József

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Keresse idén 24 éves kiadónk
ahol naprakész hírekkel, riportokkal, háttérinformációkkal várjuk olvasóinkat!
Valamennyi újságunk (Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Dél-Zala Murahíd, Szentgrót és Vidéke,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala) körzetébõl találhatnak friss írásokat, s olvashatják nyomtatott lapjainkat!
www.zalatajkiado.hu • Kattintson ránk!
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A múlt tisztelete és a jelen fejlõdése

Táncosok, alkotómunkák és lovasbemutató Gombosszegen
polgármester a falubeliekhez
intézve kiemelte: „A múlt az,
amit önök szorgalmas munkával, erõn felüli teljesítménnyel
eszmei, emberi és nem utolsósorban példamutató módon
létrehoztak… A jelen, hogy a
falu nem halt ki, mint sajnos
annyi más település, bõvül és
szépül fejlõdik, hiszen az itt
élõk nem viszik már a vagyonukat, vagyontárgyaikat, hanem itt bõvítik, szépítik saját
környezetüket, ez a jövõ lehetõsége és záloga. Ez a kis ékszerdoboz kezd megtelni tartalommal, ahol mindenki megtalálja a neki legfontosabb értéket, a csendet, a nyugalmat, a
szép idilli környezetet, ezek
óriási kincsek. És természetesen e kettõ nélkül nincs jövõ, a
múlt tisztelete, a jelen élhetõ
fejlõdése, ez mind kell és talán
nem túlzás, lesz jövõje a településnek.”
Az ünnep kulturális programmal folytatódott, a környezõ falvak amatõr csoportjainak
színes mûsorszámai kerültek a
közönség elé. Felléptek a Petrikeresztúri Amatõr Színjátszók, a Teskándi Amatõr Színjátszók Csapata elõadásában
az Alkony idõs otthon címû
darab került színre.
A sikeres megyeszékhelyi
Speed Kötélugró Klub bemutatója, késõbb a becsvölgyei Cserta néptánc együttes felnõtt és
gyermek csoportjának fergeteges tánca aratott sikert, néhány
akrobatikus elemmel bõvítve.

Az akció idõtartama július 15-ig!

A júniusi napsütéses vasárnapon falunapi ünnepségre
hívta Gombosszeg Község Önkormányzata a település lakosságát. Az egyutcás falucska
házai megteltek élettel a soksok vendég és színes szórakozási lehetõség miatt is. A
gondosan ápolt utca és a faluház tere számos színes rendezvény színhelyéül szolgált. A
déli órákban istentiszteletre
várták a kis közösséget, majd
Török Zoltán polgármester
szólt a helyiekhez és a vendégekhez. Hangsúlyozta, hogy e
nap ünnep a falu számára.
„Ilyenkor felejts el mindent,
figyelj az ünnepre.” – idézte
Márai Sándort. A lelkes szavak
üdvözölték a környezõ falvak
polgármestereit, a kulturális
mûsor szereplõit, valamint az
ittenieket és az elszármazottakat, rokonokat. Mint mondta, a
11 évvel ezelõtti falunap szervezése idején remélték, hogy e
parányi falucska lakosai érzik
és fontosnak tartják majd minden esztendõben a falunapi vigasságokat, bízva annak létjogosultságában hosszútávra terveztek, s lám igazuk lett.
Török Zoltán hangsúlyozta:
„Nagy kincs és egyben örök
feladat a múlt és a hagyomány
tisztelete, ennek az örökségnek az átadása az ideköltözõknek, hiszen a múlt nélkül
nincs jelen, és a jelen nélkül
nincs jövõ sem. Tennünk kell
azért, hogy az, ami volt, ami
szokásos volt megmaradjon”. A

A Cserta néptánc együttes gyermek mûsorát örömmel fogadták a falunapi ünnepen.
A faluház nagytermében
elmélyült gondolatokat, az élet
számos területérõl vett pillanatokat, kedves emlékeket tártak elénk a településen élõ
amatõr mûvészek alkotó munkái. A tárlat lehetõséget kínált
a kis közösség minden korosztálya számára, hogy eltérõ
anyagokból, különbözõ technikával, más-más hangulati világot és kifejezési módot használva mutasson meg egy-egy
szeletet e szépséges környezet
ihlette munkák világából. Akik
e páratlan kiállítás alkotótáborát alkották: Gyerák Petra,
Goór Zsombor, Szászy Péter,
Zádori Borbála, Szászy-Horváth Edit, Kocsis-Rauch Mira,
Gerhard Kichert, dr. Horváth
István, Némethné Görgõy Zsófia, Németh Zsombor, Németh
Bulcsú, Németh Botond, Monigue Richert, Végh Viktória
és Végh István Péter, valamint
Tóth Gyöngyi virágkötõ mester.
A kiállítóterem csendjébõl
büszkén emelkedett ki három,
agyagból készült alkotás, amelyek Végh Luca keze nyomán
készültek. A zalaegerszegi Ady
Endre Mûvészeti Általános Iskola diákjának szépen kivitelezett munkái egy-egy állatot
jelenítettek meg.
– Édesanyám iparmûvész,
édesapám üvegcsiszoló, így én
is ezen a vonalon indultam el.
Az iskolában Farkas Ferenc
mûvésztanár úr irányításával a
mûhelyórák során és persze
szabadidõmben is gyakorlom
az agyagozást, mázazást és
festést. Egy-egy szobor elkészítése 1-2 hónapot ölel fel, mint
az itt kiállított sas, kaméleon
és bagoly megformálása is,
amelyek aprólékos munkával
készültek el. A jövõbeni terveim is erre irányulnak, hiszen
érdeklõdöm a számítógépes
grafika iránt is, vagyis az alakok elhelyezése a térben fontos kihívás számomra. Az, hogy
itt élek a faluban, ebben a szép

Török Zoltán szólt az ünneplõkhöz.
környezetben, és ennyi alkotó
ember között, nagymértékben
ösztönzi a fejlõdésemet és a
terveimet – hallgattuk a fiatal
mûvész lelkes szavait.
A faluház udvarán, az árnyas fák tövében elkészült a
vadpörkölt, melyet kicsik és
nagyok egyaránt megkóstoltak,
arrébb kirakódóvásár és vattacukor csalogatta a gyerkõcöket. Mindeközben a gellénházi
Kincses Ildikó és Horváth
László alkotta Spontán duó
adott ízelítõt ismert slágerekbõl.
„A réten lovasbemutató vette kezdetét” – hallottuk a lelkes felhívó szavakat, majd a
helyi nép és a vendégsereg
útra kélt a falucska kanyargós
útján, hogy ott egy igazi betyáros hangulatra leljen. Varga
Roland itt élõ lovas fiatalember, – aki mellesleg nyaranta
lovastáborba várja a fiatalokat
–a karikás ostor mesteri megszólaltatásával egyre több érdeklõdõt csalt a tisztásra, ahol
lovaglási lehetõséget is kínált.
Török Irén
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Teljes kihasználtság a teskándi tanuszodában

Nem lehet elég korán kezdeni.
Már 8. éve mûködik a teskándi tanuszoda. Elõször nehéz feladatnak bizonyult, hogy
jól ki legyen használva egy
falusi uszoda. Most eljött az az
idõ, hogy teljes kihasználtsággal mûködik a létesítmény. Tanév közben a helybelieken kívül 19 faluból járnak ide úszásoktatásra iskolás, óvodás csoportok. Nagyon nagy igény
mutatkozik a zalaegerszegiek
részérõl is. Számos városi szülõ keresi fel a teskándi medencét, hogy gyermeke elsajátítsa az úszás tudományát,
megismerhesse a különféle
úszásnemeket.
– Jelenleg a nyári programok nyújtanak hasznos és
egészséges elfoglaltságot kicsiknek, nagyoknak. 3 hétig
úszótábor várja az 5-10 éves
korosztályt. Ez a lehetõség so-

Minden korosztálynak szüksége van mozgásra.
kat segít a szülõknek a gyermek nyári elhelyezésében. Sokan Zalaegerszegrõl is vállalják
a kis kitérõt, hiszen itt a gyermek délelõtt, délután úszik,
majd a napi háromszori étkezés mellett kézmûves, sportfoglalkozásokon vehet részt,
míg a szülõ dolgozik. Mindannyian nagyon élvezik a tábor nyújtotta programokat,
legtöbbjük este fáradtan tér
haza – tájékoztatta lapunkat
Cseke Tiborné, az uszoda vezetõje.
A tábor mellett hamar benépesültek a nyári úszótanfolyamok. Itt a szülõk 1-1 órára
hozzák a gyermeket, hogy
úszásoktatásban részesülhessen. Ezek a 10 foglalkozásból
álló programok minden nap
megmozgatják a kicsiket, hiszen az úszást minél fiatalabb

Nyertes pályázat

korban kell elkezdeni. Differenciált oktatás folyik, mindenki a saját képességeihez
mérten fejlõdik. A kezdõ, illetve haladó csoportok kialakítása a gyermekek tudásszintje
szerint történik. Természetesen a teskándi ovisok most a
nyári idõszakban is kapnak lehetõséget, hogy a kinti homokozás, csúszdázás után csobbanhassanak egyet ebéd elõtt.
Itt a legtöbb óvodás már
úgy megy iskolába, hogy 3
úszásnemben úszik. Ehhez
természetesen hozzájárul egy
nagyon hatékony úszóoktató
is, aki játékos gyakorlatokkal
ismerteti meg a kicsiket, majd
a tanév végére már mindenki
meglepetésére a mélyvízben
érzik jól magukat. A medence
reggeltõl estig gyermekzsivajtól hangos, teljesen benépesült, nincs üres óra, nincs
szabad perc.

Persze a felnõttek is úsznak
az „egészségükért”. Jelenleg is
mûködik felnõtt oktatás, ahol
a teskándi polgármesteraszszony nagy odaadással, szabadidejét feláldozva, önkéntesen
oktat.
Minden korosztály számára
népszerû program az aqua-fitness, a vízi-torna, hiszen ezek a
speciális eszközök gyorsan segítenek megszabadulni a felesleges kilóktól, közben javul a
közérzet is.
Gyermeknek, felnõttnek
könnyebb átvészelni a meleg
nyári napokat, ha a vízben mozog, tornászik, vagy akár csak
ellazul.
A nyári leállás után õsztõl
újra színes vízi programok,
szauna várja a látogatókat.
Senkinek sem késõ elkezdeni.
Minden korosztálynak szüksége van az egészséges életmódra, csak tenni kell érte.

Alkalmi klausztrofóbia

– a teskándi Kemence-házban
Teskánd Község Önkormányzata pályázatot adott be
„Építõ közösség kialakítása a
teskándi Kemence-házban” címmel a TÁMOP-3.2.3.B-12/1
kódszámú pályázati felhívásra.
A pályázaton 4 667 381 Ft-ot
nyertek. A pályázaton nyert
összeg lehetõvé teszi, hogy
több és változatosabb programot szervezzenek a Kemenceházban. Hagyományõrzõ kézmûves foglalkozások, ismeretterjesztõ elõadások, társastánc
tanfolyam, számítógép haszná-

latát segítõ oktatás szerepel a
tervek között.
Színesebbé kívánják tenni
az idõsek klubjának, a babamama klubnak, a gasztronómiai szakkörnek és a kézimunka szakkörnek az öszszejöveteleit is. A pályázat
keretében a programok 2013.
július 1. és 2014. december 31.
között valósíthatók meg. Teskándon remélik, hogy eredményesen tudják hasznosítani
az elnyert összeget a közösség
javára.

– Tudod, a magam részérõl nehezen tolerálom a zárt
tereket...
Rajz: Farkas László

Május utolsó vasárnapja a
gyermeknapi programoké szerte az országban. Gellénházán
péntekre esett ez az esemény,
hogy a környezõ településekrõl idejáró kisdiákok is részesei lehessenek az ünnepi délután történéseinek. Az esõs
idõjárásnak köszönhetõen a dr.
Papp Simon Általános Mûvelõdési Központban került megrendezésre az összejövetel.
A számos kulturális rendezvény színhelyét e napon a
gyermekek alkotta kavalkád
töltötte be. Így az intézmény
elõtti téren édességeket és apró játékokat kínáló sátor csalogatta a vevõket, míg a teremben számos lehetõség állt rendelkezésre a kreatív, játékos
idõtöltésre.
A iskola lelkes pedagógusainak irányításával a kicsik és
nagyok egyaránt részt vettek
az olló-vágta technikával kialakított dínó és papírmadárka elkészítésében, az ügyességi és
dobó labdajátékokban, a testfestésben, a fából készült halacskák horgászásában és a
zsákbamacska
megvásárlásában. A kultúrház erkélyén állatkiállítás és simogató várta a gye-
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Gyermeknapi forgatag Gellénházán
Kézmûveskedés, állatsimogató és versenyek…

Szili tanár úr lelkesen okítja a kisdiákokat az íjazásra.
rekeket, ahol fürjek, házigalambok és a pici kezekben nyugodtan pihenõ tengeri malacok,
valamint hatalmas fülû nyulak
fogadták hálásan a törõdést.
– A gyereknap azért van,
hogy mi jól érezzük magunkat,
és ilyenkor még többet játsz-

hassunk, mint máskor – hallottuk egy kis nyuszit a kezében
hordozó nagylengyeli kisfiútól, Kocsis Martintól, aki a gellénházi iskola hatodik osztályos tanulója.
A délutáni program legnagyobb érdeklõdését a zalaeger-

Teskándiak látogatása Tatán
Idõutazás a török idõkbe
némaságot fogadó remeték élték
napjaikat. Tájékoztatást kaptunk
az akkori idõkben ott élõ szerzetesek életérõl, napi tevékenységérõl, kerti munkálataikról.
Tatán kisvasúttal utaztuk
be a várost, ahol többek közt
az Öreg-tó partján fekvõ vízi
várba is eljutottunk, amelynek
falai között mûködik a Kuny
Domokos Megyei Múzeum is.
Tata legjelentõsebb mûemlé-

szegi Mutyi bohóc vidám, mókás mûsora hozta meg a kisdiákok részére. Mindeközben a
nagyobbak az iskola tornatermében labdajátékokkal, valamint számítógépes feladatokkal töltötték az idõt. A másodikos és negyedikes tanulók,
Cseman István tanár úr irányításával készített, mogyoróveszszõbõl hajlított íjakkal próbáltak célba lõni, Szili László tanár úr vezetésével. A versenyeken különbözõ csoportok
mérték össze tudásukat, erejüket, a díjak hasznos ajándékok
voltak, így matrica, üveggolyó,
címke, valamint toll, vízipisztoly és ceruza, könyvjelzõ.
A Nemzetközi Gyermeknap
alkalmával a község önkormányzatának, az iskolának és a
mûvelõdési háznak közös rendezésében, a helyi COOP-üzlet
támogatásával a gellénházi diákok önfeledten élvezhették e
napot.
Török Irén
kében, a várban ottlétünkkor
épp a Török Kori Történelmi
Fesztivál, a Tatai Patara volt,
így mi is részesei lehettünk a
bemutatóknak. Ízelítõt kaptunk a XVI. századi harcászati
és vásári forgatagból, mindezt
korhû jelmezekben, a török
kori hajók és egyéb eszközök
felvonultatása révén. A város
számos híres-neves értékeit sikerült megtekintetünk, beleértve a természeti és az építészeti jegyeket egyaránt. Az egynapos tatai kirándulásról számos fotó és élmény birtokában tértünk haza.
T. I.

Hónaptól hónapig…
Harcászati bemutató korabeli fegyverzetben.
Május 25-én Teskánd 30
fõs csoportja utazott a Kisalföld keleti csücskébe, melynek
úti célja Tata, a „Vizek városa”
volt. Az egynapos kirándulás részleteirõl a Kemence-Ház közösségszervezõje, Darabos Róbert
számolt be lapunk számára.
– A faluban mûködõ Teskándért Egyesület tagjai vetették fel az út ötletét, amelynek
megvalósítására az elmúlt hónapban került sor. A nagyrészt

nyugdíjasokból álló csapat kalauzolását én vállaltam fel, útikönyvekbõl készülve fel a város, és az azt körülvevõ természeti kincsek sokszínûségébõl.
Majk és Tata nevezetességeit
kerestük fel e nap során, melyet mindenki saját költségébõl finanszírozott.
Így meglátogattuk Majkpusztán a kamalduli remeteséget, a 17 fehér cellaházat, ahol
több mint 200 évvel ezelõtt a

Közép-Zala
kö zéleti

havilap
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig! Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal, egy-egy érdekes
témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
kocsishuszonhat@freemail.hu
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Ilyen színes a mi hitünk…

A tábor zárásaként ellátogattak Jákra.
Sokadszor szerveztek a tófeji iskola tanulói számára hittantábort. A gutorföldi plébániához tartozó 6 településrõl
közel 50 gyermek vett részt az
idei programon, amely mindjárt a tanév lezárása után várta
a gyerekeket. A hit évében a tábor témáját mi adhatta volna
más, így mottóul az „Ily színes
a mi hitünk” címet választottuk. Óvodástól középiskolásig
jöttek a gyermekek Pusztaedericsre, ahol ideális környezet
és sok segítõ várta a gyere-

keket. Tanító és tanár néni, tanár bácsi, családsegítõ és szociális gondozó, fõiskolás és
friss diplomás fiatal és nem
utolsósorban nyugdíjas segítõ
egyaránt várta a gyerekeket. A
tábort Gál Lászlóné szervezte,
Bognár István atya érdekes vetítettképes elõadással keltette
fel a gyerekek érdeklõdését, és
a tábor lelki vezetõje is természetesen õ volt. A gyerekek
kiscsoportos foglalkozás keretében dolgozták fel a hallottakat, játékos feladatokkal, pla-

kát készítésével, jelenet bemutatásával adták vissza a hallottakat.
A szabadidõ kellemes és
hasznos eltöltésére bõven volt
lehetõség, a nagy melegben a
pusztaszentlászlói strandon töltöttek két délutánt a táborlakók nagy örömére, de volt éjszakai bátorságpróba, tábortûz
fergeteges divatbemutatóval,
amihez a gyerekek élvezettel
válogatták a turkálóból a ruhákat és kellékeket. Még a plébános úr is kedvet kapott a
mókához, elõször kissé félelmetesnek tûnt a sötétben, de
aztán „szellem-szárnyai” alá
vette az aprónépet. Kemencében sütött pizzával tömték
meg a bendõt, majd Tóth Vali
és Mármarosi Birgit különleges tábortûzi kenyeret segítettek sütni, melyet különösen
a kisebbek igencsak élveztek.
Másnap akadályversenyen mérhették össze erõiket a csapatok. Közös imák, az együtt
éneklés és a szentmisék lelkiekben erõsítettek kicsit és nagyot egyaránt. A záró szentmisére több faluból eljöttek a felnõttek is. A tábor kirándulással zárult, ellátogattak Jákra,

2013. június
ahol dr. Rátkai László plébános a gyerekeket elbûvölve
mutatta be a gyönyörû templomot, belehallgathattak a kórus
szép énekébe, és még képeket
is kaptak ajándékba magyar
szentekrõl. Nem akadályozta a
gyerekeket a kánikula abban
sem, hogy a szombathelyi játékvárost birtokba vegyék, és
néhány kellemes órát eltöltsenek itt.
Nem maradt el a napi fagylalt, és sok-sok jutalom várta a
gyerekeket a versenyek és a tábori élet egyes területein való
példamutató helytállás elismerésére.
De nem maradhat el a soksok köszönet a tábort anyagi
támogatásukkal segítõknek és
azoknak sem, akik adományaikkal segítettek, finom lekvár, méz és számtalan tányérba
és pohárba való finomság érkezett. És természetesen a tábor lebonyolításában kitartóan
helyt álló önkéntes segítõknek, akik fáradhatatlanul dolgoztak a gyerekekért.
Minden fáradtságért és nehéz pillanatért kárpótolta õket
a gyermekek boldog mosolya,
elégedettsége és hálás szeretete, az a már most megfogalmazott óhajuk, hogy jövõre is jöhessenek hittantáborba.

Mozgott a falu Tófejen
Elsõ alkalommal 2006-ban
rendezték meg Tófejen a Mozog a falu elnevezésû programot, melynek lényege, hogy
népszerûsítsék a testmozgást a
helyben élõk számára.
Lakatos György, a rendezvény fõszervezõje, a tófeji teleház vezetõje lapunknak elmondta: korábban minden évben a falunaphoz, valamint a
júniálishoz kötõdõen tartották
meg a programokat, de immár
3. éve önálló rendezvénye lett
a falunak.
Kispályás futball, Tófej legerõsebb embere és a hölgyek-

nek sodrófa hajító verseny –
többek között ezek szerepeltek a megmérettetések között.
Lakatos György szerint az idén
is nagy sikere volt ezek mellett
a 11-es rúgó versenynek,
amelyet ebben az évben is két
kategóriában hirdettek meg.
Egyik csoportban a 35 év alattiak, a másikban pedig a 35 év
fölöttiek rúgták a bõrt 11 méterrõl.
Horváth Zoltán, Tófej polgármestere hozzátette, hogy
évrõl-évre egyre többen vesznek részt a sportos rendezvényen. Jellemzõen nem csak a

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Repül a sodrófa…
helyiek, de a környezõ településekrõl is érkeznek sportolni
vágyók.
A polgármester elmondta
azt is: az idei fõzõversenyre 7
csapat jelentkezett, tagjaik a
sportban megfáradt vendégeket bográcsban készült finomságokkal kínálták. A 2013-as
Mozog a falu programokon
több mint 200-an hódoltak az
egészséges életmódnak Tófejen.
A Mozog a falu verseny
eredményei:
Fõzõverseny: 1. Csipet Csapat, 2. Félnótás Ifjúság, 3. Kerámia SE. Futballbajnokság: 1.

Kerámia SE 1. csapat, 2. Süni
FC, 3. Pusztaederics. Gólkirály:
Józsa Richárd. Büntetõdobás
kosárra: 1. Nemes Beáta és Kránicz Roland, 2. Lakatos Márton. 11-es rúgó bajnokság, 35
év alattiak: 1. Józsa Richárd, 2.
Horváth Ferenc, 3. Gál László.
35 év felettiek: 1. Belsõ Ottó,
2. Kaposvári István, 3. Bogdanovic Joakim. Sodrófahajítás:
1. Kollár Klaudia, 2. Kollár Karolina és Varga Zsuzsanna. Tófej legerõsebb embere: 1. Kollár Zsolt, 2. Erdélyi Szilárd, 3.
Kardos László.
Odonics Zsuppán Beáta

Napközis tábor Nagylengyelben és Gellénházán

Tartalmas programot állítottak össze a gyermekeknek.
Vége az iskolának! Vakáció!
Sok dolgozó szülõnek ekkor
kezdõdik a fejtörés, a „sakkozás”. Mit csináljon a gyerek 12
hétig? Nagylengyelben és Gellénházán június utolsó és július elsõ hetében tartalmasan
tölthetik a gyerekek a nyarat.

Az önkormányzatok, alapítványok, iskola, óvoda összefogásával megvalósuló napközis táborban idén 30 gyerek
„nyaral”, pedagógusok, mûvelõdésszervezõk, önkéntes animátorok segítségével zajlik a
tábor.

Törekszünk arra, hogy a
gyerekeknek valódi élmény legyen ez a két hét, színes, változatos programokat szervezünk nekik, minden a jókedvrõl, az élményekrõl szól majd.
Kézmûveskedünk, közös zászlót készítünk, agyagozunk,
sportolunk, kirándulunk és fürdeni is fogunk, ha az idõ engedi.
A tábor elsõ napján a nagylengyeli faluházban ismerkedési, csapatépítõ játékokat játszanak a gyerekek. Egész héten
angyalkázunk, ami annyit jelent, hogy elsõ nap minden
gyerek húz egy nevet a társai
közül. Ennek a személynek
kell a hét folyamán titokban
kedveskednie, apró ajándékokat adni, úgy, hogy a védenc
ne tudja meg, ki az õ angyala.
Hisszük, hogy a közösség ereje, a sok élmény a nyár meghatározó elemévé teszi a tábort a
gyerekek számára.
B.L

Katalizátor program Nagylengyelben
Pörög a Katalizátor Program Nagylengyelben. A Fiatalok Lendületben Program támogatásával az elmúlt évben
számtalan program: kirándulás, kézmûves foglalkozás, Fakanál-fõzési est valósult meg a
Nagylengyelért Közalapítvány
pályázatából. Megismertük az
arab, az olasz konyha remekeit, kóstoltuk más népek karácsonyi menüjét, ettünk böjtös
ételeket, fõztünk bográcsban is.
A fiatalok aktív közremûködésével megvalósuló éves folyamat egyik eredménye az új
park a faluház mögött. ÖnkénÚj parkot alakítanak ki…

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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tes munkával alakítottuk ki a
parkot a korábbi szántóföldön.
Füvesítés és bokrok-fák beültetése zajlik egész tavasszal-nyáron. Homokos strandröplabda
pálya került megépítésre, ami
a mobil hálónak köszönhetõen
alkalmas lábtengózásra, röplabdázásra, tollaslabdázásra. A
parkban gyógynövényspirált
alakítunk ki, melybõl a ké-

sõbbiek során az egész falu
szaporíthat magának egy-egy
növényt az otthoni kiskerthez.
Kíváncsi a parkra, a Katalizátor Programra? Akkor látogasson el 2013. július 6-án délután 18 órakor Nagylengyelbe
az ünnepélyes parkátadóra –
kavalkádra, szeretettel várunk
minden érdeklõdõt!
Borvári Lili

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Nincs rá idõ…
Amikor még nem volt
mobil telefon, facebook, sõt
a vezetékes telefon is ritkaság számba ment, az újság
volt az egyetlen hírforrás.
Laci mindig csodálkozva
nézte a nagyapját, mert a
papa a gyászjelentéseknél
kezdte az újságot. Aggódva
böngészte a keretes gyászjelentéseket, hogy ne legyen
közöttük egyetlen barátjáról
sem rossz hír. Laci ilyenkor
mindig arra gondolt: szerencse, hogy fiatal. Majd ha
megöregszik, ráér akkor aggódni a barátaiért.
Teltek az évek, a legjobb
barátjával csak ritkán tudott
találkozni, de akkor mindig
jókat buliztak, élvezték az
életet. Laci már vagy 2 hónapja nem beszélt a barátjával, mert mindig volt valami fontosabb. A sok munka és határidõ mellett nem
volt ideje rá. Amikor végre
fel tudta hívni, zsörtölõdve
mondta neki: – mi van veled? Nem hívtál. Azt hittem
meghaltál.
Hát majdnem – válaszolta a barátja, most kórházban vagyok. Kikészült a
gyomrom.
Laci döbbenten hallgatta barátját. Tudod, nem volt
idõm odafigyelni arra, hogy
mit eszek. Ezért mindig
csak bekaptam valamit, aminek ez lett az eredménye.
Most szigorú diétát írtak
elõ. Semmi kávé, energiaital. Maximum buborék mentes ásványvíz. Itt a kórházban volt idõm átgondolni a
dolgokat….
Azt hiszem, itt az ideje,
hogy el kezdjek fõzni, mert
ha így folytatom, nem marad idõm élni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Az idõsek megbecsülése Nemeshetésen

Finom vacsora mellett jó hangulatban telt a nemeshetési idõsek köszöntése.
Nemeshetés Önkormányzata, valamint a helyi Kulturális Munkacsoport szervezésében idén is megtartották az
idõsek vagyis a szépkorúak köszöntését Nemeshetésen.
Kovács Lászlóné alpolgármester, egyben a Kulturális
Munkacsoport vezetõje lapunk-

nak arról számolt be, hogy Nemeshetésen évtizedes hagyománya van annak, hogy évente
egyszer ajándékmûsorokkal lepik meg a falu nyugdíjasait. A
programon a településen élõ
csaknem 70 idõskorú közül
körülbelül 40-en rendszeresen
részt vesznek és izgatottan vár-

ják azt. Nagyobb létszám azért
nem jellemzõ, mivel többen
betegeskednek,
s
éppen
ágyhoz kötötten élik mindennapjaikat – tájékoztatott Kovács Lászlóné.
Az idei köszöntést június 9én tartották meg. A vendégek
érkezését követõen Magyar
Kálmán polgármester mondott ünnepi köszöntõt a megjelenteknek, aki azt hangsúlyozta elsõsorban, hogy a Nemeshetésen élõk mindig tisztelettel tekintettek a településen élõ idõsebb generációra és
sokszor tanácsot is tõlük kértek bizonyos munkák elvégzésével vagy éppen a mindennapi életükben felmerülõ
problémák kapcsán.
A kulturális mûsor elsõ felében 3 helyi általános iskolás
– Horváth Kitti, Nagy Vivien,
Nagy Gergõ – szavalt csodálatos verseket a jelenlévõknek.
Balázsi Mária mûsorvezetõként, énekesként is elkápráztatta a közönséget. Bár õ jelenleg Hévízen dolgozik, de a
faluban élt hosszú idõn át és

mindig meghívják a helyi rendezvényekre. Óriási sikert aratott a tófeji Szivárvány Dalkör
mûsora, melynek a végén a
résztvevõk együtt énekeltek a
fellépõkkel. A rendezvény vendégei vastapssal jutalmazták a
zalakomári Sorry Mûvészeti
Tánccsoport jelmezes táncbemutatóját.
A jelenlévõk nagy örömére
megható köszöntõt hallhattak
Huszár Gábortól, aki a helyi
plébános mellett teljesít szolgálatot Nemeshetésen és az év
minden napján szoros kapcsolatot ápol a helyben élõ idõskorúakkal.
Az idõsek napjának zárásaként finom vacsorával, italokkal és olyan házi készítésû süteményekkel vendégelték meg
a jelenlévõket, amelyet a Kulturális Munkacsoport hölgy
tagjai saját kezûleg sütöttek
meg. A vacsorát követõen halk
zene mellett jó hangulatú beszélgetéssel ért véget az idei
idõsek vagyis szépkorúak köszöntése Nemeshetésen.
Odonics Zsuppán Beáta

Örülnek a pincetulajdonosok
Folytatódott a hegyhát villamosítása Nemeshetésen
Több éves vágyuk teljesült
a nemeshetési Öreg-hegy és
Kótorna-hegy pincetulajdonosainak azzal, hogy nemrégiben
elkészült az említett hegyhátak
villamosítása.
Magyar Kálmán polgármester arról tájékoztatott,
hogy villamosítás mintegy 1
km-es szakaszon valósulhatott
meg. A beruházás során mintegy 30 oszlopot állítottak fel. A
kivitelezési munkálatokat az eon áramszolgáltató végezte el
saját költségén. Ahhoz a pincék tulajdonosainak nem kellett hozzájárulni.
A polgármester elmondta:
az áramszolgáltató egyetlen

24 pincében lett áram…
kikötése az volt, hogy megfelelõ számú pincetulajdonos
igényelje a villamosítást. A

beruházásnak köszönhetõen
24 pincében van áram. A
munkálatokat az önkormány-

zat koordinálásával bonyolították le.
A helyi gazdák a kényelem
mellett annak is örülnek, hogy
a villanyáram bevezetése emeli
a hegygerincen lévõ ingatlanok értékét – hangsúlyozta
Magyar Kálmán.
A munkálatok utolsó fázisaként június utolsó hetében a
mérõhelyek kialakítására került sor, melynek befejezését
követõen júliusban ünnepélyesen is átadják a nemeshetési
Öreg-hegy és Kórona-hegy 1
km-es szakaszán megvalósult
hálózatát a hegyi pincék tulajdonosainak.
Zs.B.

HIRDETÉSÉT feladhatja

www.zalatajkiado.hu

a
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Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937.
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Szent Iván napi vigasság Gellénházán

A Speed Kötélugró Klub bemutatója.
Gellénháza nyári esemé- ségügyi szûrésekbõl állt, bõrnyeinek egyik fõ pontja a falu- gyógyászati, vércukor-kolesztenap. A rekkenõ hõségre éb- rin, vérnyomásmérés és látásredõ község szombat délelõtti vizsgálat, amelynek helyszíne
programja az egyéni teke és az iskolában épülete volt. A
asztalitenisz versennyel, vala- fõzõversenybe idén 12 csapat
mint a mûvelõdési ház mö- nevezett be, akik magyaros
götti parkban a helyi terepjáró ételek elkészítésében mérték
egyesület és a motocrossosok össze tudásukat, amelyhez az
bemutatójával indult útjára. A önkormányzat csoportonként
dr. Papp Simon Általános Is- 8.000 Ft-tal járult hozzá. A hákola mazsorett csoportjának romtagú zsûri értékelésének
zenés felvonulása jelezte a he- eredményeként az elsõ helyen
lyieknek, hogy mozgalmas hét- a polgárõrök végeztek, a második a Három Fenyõ Vendégvége veszi kezdetét.
– Több éve hagyomány már lõ, a harmadik helyezett Czitelepülésünk életében a Szent gány Róbert és csapata lett. A
Iván nap falunappal összeköt- nyertesek díjait a helyi Motove történõ megünneplése. Ilyen- Cross Egyesület ajánlotta fel.
kor egész napos programmal Idén minden csoport egy-egy
készülünk, amelyben a sport- kötényt kapott ajándékba e nap
té, majd a kulturális mûsoroké emlékére, amely a gellénházi
a fõszerep. Tavaly nagy sikert fõzõversenyt hirdeti – vázolta
aratott, így ma is tartottunk fel a falunapi eseményeket
egészségnapot, amely egész- Farkas Imréné polgármester.

Devizaadósok

A Cserta néptánccsoport gyermekei.
A dr. Papp Simon Általános lág más tájékán is ismert Speed
Mûvelõdési Központ elõtti tér Kötélugró Klub is elhozta proa délutáni órákban megtelt dukcióját. A szomszédos telegyereksereggel, akik önfeled- pülésekrõl eljött a Petriketen vették birtokba az ugráló- resztúri Amatõr Színjátszó
várat és a trambulint, arrébb csoport és a nagylengyeli Tini
mászófalat állítottak fel a bát- Girls is színpadra állt.
rabbaknak.
A kisebbek nagy kedvence
Págyi Zsóka iparmûvész Mutyi bohóc zenés mûsora is
agyagtárgyait, a sárhidai Her- sok kicsit vonzott a színpadra
czeg Józsefné sajátkészítésû, és annak közelébe. A Becskülönbözõ ízesítésû kecske- völgyérõl érkezõ Cserta népsajtjait, Horváth Csaba fazekas táncosok gyermek csoportja
mázas bögréit kínálta, és ko- igazi pörgõs hangulatot prorongozási, agyagozási lehetõ- dukált.
ség is volt.
Az asztaloknál baráti tárA színpadi produkciók so- saságok fogyasztották az elkérában a község közösségi prog- szült, már zsûrizett magyaros
ramjainak állandó résztvevõi a ételeket, melyek között akadt
helyi mûvészeti csoportok okoz- pörkölt, gulyásleves, lángos és
tak örömet a közönségnek, így krumplis prósza is. Este a
a Vajda József Népdalkör és szokásos tûzugrás tette próbáFérfikar, a Galagonya Citera- ra a merészebbeket.
csoport, valamint az Orchidea
A program a helyi preszKamarakórus.
szósok által rendezett utcabáli
Visszatérõ fellépõje a gel- vigadalommal
folytatódott,
lénházi falunapnak a megye- melynek a hirtelen jött nyári
székhelyi „Ezer Rózsa Kertje” zápor vetett véget.
hastánccsoport, valamint a viTörök Irén

Rajz: Farkas László

Falunap Teskándon 2013.

– A Kovácsnak még megvan a háza. Szerinted kinél bankol?

Július 19. (péntek)
21 órától bál, zene:
Fáraó együttes
Július 20. (szombat)
15.30 óra: Csepregi Éva
16.45 óra: Hertelendy Attila operett slágerek
21 órától bál, játszik a Forte együttes
Július 21. (vasárnap)
Technoroll Kupa
18.30 óra: Kaczor Ferenc zenés est
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Parasztolimpiával bõvült a falunap Petrikeresztúron

A fafûrészelés is feladat volt.
A falunapnak természetesen évtizedes hagyománya
van Petrikeresztúron, de a Parasztolimpiát elsõ ízben rendezték meg az idei esztendõben a 4 falu programsorozat
részeként.
Gérczei Mónika polgármester elmondta: a parasztolimpia nagy sikert aratott a
résztvevõk és a közönség körében is. Az események kezdeteként focikupát rendeztek, majd fõzõverseny és a
több számból álló Parasztolimpia követte a megmérettetések sorát.
Fontos volt számukra, hogy
a gyerekeknek ugrálóvár és
trambulin legyen, hiszen ez
egyfajta családi és gyermekna-

pot is képviselt a település
életében és a környezõ falvakban élõk hétvégi elfoglaltságában is.
A petrikeresztúri parasztolimpián 8 csapat vett részt.
Fûrészelési, petrencerakási és
egyéb falusi élethez tartozó
munkálatokból adtak számot
tudásukról a részvevõk – teszi
hozzá a polgármester.
A rendezvény Péter, Pál
napján került megrendezésre,
ami a betakarítás, az aratás kezdetének napja, s ezért a régi
hagyományokat is feleleveníthették a helyiek. A petrece
rakása, a szekér összeállítása
mind feladat volt a parasztolimpián és valamennyi az eredeti népi hagyományokhoz kö-

Serleget kaptak a focitorna legjobbjai.
tõdik – tette hozzá Gérczei verhetetlenek. A Helyi alkeszok fõztek is közben, mégMónika.
A parasztolimpián a petri- pedig bográcsos marhapörkeresztúri Helyi alkeszok gyõ- költet, melynek íze mennyei
zedelmeskedtek és végeztek az volt és a készítés titkát annyielsõ helyen szinte minden ka- ban árulták el, hogy: mindent
tegóriában. Vezetõjük Hor- bele kell tenni, ami csak a kézváth Péter azt mondta: nem be akad, bõségesen fûszerezni
készültek a megmérettetésre, és szabad tûzön fõzni.
Odonics Zsuppán Beáta
de tudták, hogy sok számban

2013. június
A Zalai-dombság közepén
egy parányi falu, Szentkozmadombja számos színes eseménye vonja a figyelmet az alig
60 lelket számláló településre.
E kis község közösségi életének nem mindennapi történetét messze földre viszik az idetévedõ turisták, az itt megforduló rokonok, barátok és ismerõsök. Káli Lajos polgármester több éve már, hogy felkarolta az addig gazdátlan portákat, a lanyhuló kulturális
életet és a pusztulásnak indult
köztereket, épületeket. Június
közepén, a rekkenõ napsütésben ismét jelentõs esemény
történt Szentkozmadombján,
ahol az egyéni gondolat össznépi megvalósítására került
sor, annak érdekében, hogy a
múlt tárgyi emlékei méltóképpen legyenek kiállítva és megõrizve a jelennek és az utókornak egyaránt.
– Tíz évvel ezelõtt kezdtem
gyûjteni a paraszti világ eszközeit, melyek a helyi és a szomszédos településekrõl való adományok. Így került hozzánk
kukoricamorzsoló a zalatárnoki Deák kastélyból. A számos
régiségnek a kiállítása a jövõben fog megvalósulni, a most
elkészült Lábas Pajtában, melyhez az „Önkéntes programok
támogatása, a társadalmi felelõsségvállalás érdekében” program keretében, pályázat útján
2 millió Ft-ot sikerült nyernie
önkormányzatunknak. Az említett összeggel az építmény
anyagszükségletének nagy részét tudtuk fedezni, a felépítés
alatt felmerülõ munkadíjakra
nem kellett áldoznunk, hiszen
volt, aki önkéntes munkáját, és

Közép-Zala

11

A hagyományt õrzõ Lábas Pajta
volt, aki anyagi támogatását
tette hozzá. A pajta építési
terveit Santák Attila készítette.
Említést kell tennem a körjegyzõségünk dolgozóiról, dr. Szekér Katalinról, a pályázatot
megíró és az elszámolást végzõ
Nagyné Varga Kláráról, Lévay
Pálnéról, Vajainé Simon Annamáriáról és a gellénházi Horváth Zsoltról. Ki szeretném
emelni Horváth Tamás vasmunkáit, akinek három fia is
segítségére volt. Õk mindannyian hozzájárultak ahhoz,
hogy átadhassuk a Lábas Pajtát. Terveink szerint a fenyõfából készült pajta számos szerepet tölt be majd a jövõben.
Egy részében kiszolgáló egység és múzeum fog mûködni,
de helyet kap kézmûves, fazekas és kovácsmûhely, valamint
égetõ kemence kialakítására is
sor fog kerülni, így a régi idõk
számos, elfeledett szakmája kerül újra elõtérbe. Végül ismét
csak a köszönet jár azoknak,
akik a Lábas Pajta megépítéséhez bármilyen módon hozzájárultak, így Nagy Andrásnak, a Horváth családnak és
sorolhatnám még – hangzottak a lelkes szavak a kissé fáradt Káli Lajostól.
– Szeretünk itt lenni ebben
a kis faluban, jó a közösségi
élet, és természetesen a polgármester személye is idevonzott bennünket – hallottuk Pál
Magdolnától, aki férjével, Pál
Nándorral egyetemben veresegyházi lakos, de az esztendõ
egy bizonyos részében a tele-

E napon a Lábas Pajtát nézõk és árusok népesítették be. A kis
képen Káli Lajos.
pülésen tölti napjait, és örömmel támogatta a ma felavatott
értékteremtõ kezdeményezést.
„Legyen a béke órája ez…!
Hallom, ahogy kontinensek fölött száll a harangszó. Átölelik
egymást minden emberi szavak,…” – Magyari Lajos: Üzenet
címû versét idézve vette kezdetét e szép ünnepi délután
színes kulturális kavalkádja. A
kicsi falu színpadán fergeteges
táncot jártak a zalaegerszegi
Albatrosz Táncegyüttes tagjai.
A Galaxy Szombathely akrobatikus rock and rollt adott
elõ. Néptánccal örvendeztették meg e kis közösséget a Kerkamenti és a Csûrös Táncegyüttes. Gellénházáról Takács Ádám hozta el a barátság-

ról szóló dalait. A fellépések
sorában nem csak távolból érkezett mûvészeti csoportok
léptek fel, hiszen a helyi fiatalok között is akadt oly bátor
jelentkezõ, aki énektudományát mutatta be a jeles nézõközönségnek, így Bolla Hajnalka és Mónika. Éder Gábor
egyórás koncerttel tett hozzá a
szórakozáshoz, majd hajnalig
tartó bál zárta a falunappal
egybekötött avatóünnepséget.
Mindeközben sétakocsikázás
és kirakódó vásár, valamint impozáns játszótér várta a kicsiket és nagyokat. A szomszédos
Nagylengyelbõl érkezett Oláhné Rózsás Csilla plüss állataival és Szabó Józsefné lekvárokkal és kompótokkal, a botfai mézeskalácsos Herczeg Lajosné és a házigazda településen élõ Fodor Krisztina Mária különbözõ ízesítésû, vegyszermentes aszalványaival.
Török Irén
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Nem vallottak szégyent
A csapategység a bödeiek erõssége

Az összetartás jelentette a sikeres szereplés alapját.
Az ötödik helyet szerezte
meg a megyei II. osztályú
bajnokság Északi-csoportjában
a bödei labdarúgó-csapat, ami
nagyon szép teljesítmény egy
kis falu esetében.
– A második szezont töltöttük a második vonalban.

a harmadik helyezettõl. Talán a
megye legjobb közössége alakult ki nálunk, ez volt a jó szereplés alapja. Ezt támassza alá,
hogy egyetlen távozó sem lesz
az átigazolási szezonban. Nagyon sokat köszönhetünk edzõnknek, Kósa Lászlónak, aki
jól összekovácsolta a csapatot
– foglalta össze a 2012/13-as
szezont Garamvölgyi Norbert
sportköri elnök.
Kósa László edzõ is a csapategységet emelte ki:
– Az összetartás jelentette a
sikeres szereplés alapját. Ehhez járult a sok munka, a
megfelelõ edzéslátogatottság,
ami a munka mellett nagyon
dicséretes – összegezett az
edzõ.

Rosszul kezdtük az õszi szezont, aminek az is az oka volt,
hogy sok új játékos érkezett
hozzánk, õket be kellett építeni. Télen nagyon jól sikerült
az alapozás, tavasszal pedig
kiválóan szerepelt a csapat.
Két ponttal maradtunk csak le

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,
ahol szabadtéri és fedett élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, az Európában egyedülálló Szent György Energiapark
valamint 8 hektár parkosított zöldterület kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

Felnõtt belépõ*: 2 000 Ft
Gyermek belépõ: 1 500 Ft
(3-14 éves korig)

Családi belépõ*
(2 felnõtt + 2 gyermek): 6 200 Ft
(2 felnõtt + 3 gyermek): 6 800 Ft

A fürdõ június 22-tõl augusztus 25-ig
naponta 9.00 - 20.00 óráig tart nyitva!
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI
LAST MINUTE:
KÁRPÁTALJA kincsei (félpanzió)
Júl. 18-21.
40.500 Ft/fõ
Észak-Erdély és a moldvai kolostorok
Aug. 6-11.
66.400 Ft/fõ
Romantikus Németország
Aug. 7-11.
68.900 Ft/fõ
Üdülés Dél-Dalmáciában-Montenegró
(szálloda+ félpanzió)
Aug. 18-24.
99.900 Ft/fõ
Debreceni Virágkarnevál
Aug. 19-21.
27.500 Ft/fõ
Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
(3*szálloda)
Aug. 24-29.
95.900 Ft/fõ
KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:
Észak-Magyarország másképpen
Szept. 6-8.
34.500 Ft/fõ
Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig
Szept. 6-8.
39.900 Ft/fõ
Velence és szigetei: Murano-Burano-Torcello
Szept. 6-8.
43.500 Ft/fõ
Isztria és a Kvarner-öböl gyöngyszemei (félpanzió)
Szept. 11-15.
64.900 Ft/fõ
Montenegró nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)
Szept. 13-17.
79.500 Ft/fõ
Zala Volán Utazási Irodák:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
(SZÉP kártya és Ajándék Erzsébet-utalvány elfogadóhely.)

(*Július 1-tõl érvényes és nem tartalmazza a hidromasszázs medence használatát.)

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

